
                                                                      
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

 МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
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  Р І Ш Е Н Н Я 

 

23.02.2021                                               Мукачево                                                 № 69 
 

Про внесення змін до складу постійно діючої комісії  

з визначення розмірів збитків, заподіяних  

Мукачівській міській раді внаслідок невикористання  

земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок  

та використання земельних ділянок з порушенням  

законодавства про плату за землю 

  

У зв'язку із кадровими змінами та з метою підвищення ефективності 

заходів щодо визначення розмірів збитків, завданих Мукачівській міській 

територіальній громаді, відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного 

кодексу України, Порядку визначення та відшкодування збитків власникам 

землі та землекористувачам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.04.1993р. №284, рішення 11 сесії Мукачівської міської ради 7 

скликання "Про затвердження Порядку визначення та відшкодування 

Мукачівській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання 

земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання 

земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю"                               

від 28.04.2016р. №184, керуючись ст. 40, ст. 52, ч.6 ст. 59 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Мукачівської міської 

ради В И Р І Ш И В: 
 

1. Внести зміни до складу постійно діючої комісії з визначення розмірів 

збитків, заподіяних Мукачівській міській раді внаслідок невикористання 

земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання 

земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю та 

затвердити її склад у відповідності з додатком до цього рішення. 

2. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради "Про 

внесення змін до складу постійно діючої комісії з визначення розмірів збитків, 

заподіяних Мукачівській міській раді внаслідок невикористання земельних 

ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних 

ділянок з порушенням законодавства про плату за землю" від 17.03.2020р № 

118 вважати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Е. Барчій. 

Міський голова                       А. БАЛОГА 



Додаток до рішення 

виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

 23.02.2021 № 69 

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

 

з визначення розмірів збитків, заподіяних Мукачівській міській раді 

внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття 

земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням 

законодавства про плату за землю 

 

Голова комісії  

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Мукачівської міської ради 

Барчій Едуард 

Васильович 

Заступник голови комісії  

Заступник начальника управління міського 

господарства Мукачівської міської ради 

Буднік Володимир 

Юрійович 

Секретар комісії  

Головний спеціаліст відділу комунальної власності та 

земельних відносин управління міського господарства 

Мукачівської міської ради 

Буташ Анастасія 

Миколаївна 

Члени Комісії  

Начальник управління міського господарства 

Мукачівської міської ради 

Блінов Андрій 

Юрійович 

Адміністратор, державний реєстратор відділ 

«ЦНАП» Мукачівської міської ради  

Мангур Роберт 

Васильович  

Начальник управління муніципальної інспекції 

Мукачівської міської ради 

Роман Вячеслав 

Ференцович 

Керівник секретаріату ради Стегура Леонід 

Вікторович 

Головний спеціаліст відділу у Мукачівському 

районі Головного управління Держгеокадастру в 

Закарпатській області (за згодою) 

Ийбер Ольга Василівна 

Начальник відділу планування доходів бюджету, 

грошового обігу, цінних паперів та з питань нових 

форм господарювання фінансового управління 

Мукачівської міської ради 

Шаблій Маріанна 

Атанасівна 

Головний спеціаліст відділу комунальної власності 

та земельних відносин управління міського 

господарства Мукачівської міської ради 

Греба Вікторія Василівна 

Депутат Мукачівської міської ради (за згодою) Переста Олександр 

Михайлович 

Начальник відділу економіки Мукачівської міської 

ради 

Дерев'яник Маріанна 

Федорівна 



Начальник юридичного відділу Мукачівської міської 

ради 

Бортейчук Юрій 

Юрійович 

Начальник відділу архітектури та містобудування  

управління міського господарства Мукачівської 

міської ради 

Івановчик Іван Іванович 

В.о. директора КП «Мукачівське міське бюро 

технічної інвентаризації та експертної оцінки» 

Реберка Микола 

Миколайович 

Підприємства, установи, організації, 

фізичні особи –підприємці та громадяни, які 

будуть відшкодовувати заподіяні збитки 

у випадку участі 

представників таких 

осіб, їх повноваження 

належним чином 

посвідчені 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                                                        О. ЛЕНДЄЛ 

 

 

 


